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Abstract

There are two purposes of this study. The first is to compare the successfulness of implementing
the local-wisdom conservation policy of Khohong Municipality with that of the Subdistrict Administrative
Organization of Thakham. The second is to study the principal factors which affect the successfulness of
implementing the local wisdom conservation policy of the Khohong Municipality with that of the Subdistrict
Administrative Organization of Thakham.
All 745 samples lived in the area of responsibility of the Subdistrict Administrative Organization
and that of the municipality. Collected by using questionnaires and statistically analyzed by t-statistic and
multiple regressions, the data had the study reveal that;
(1) The mean value, significantly different in statistics, concerning the policy implementation’s
fundamental factors: local wisdom, given by the people in the area of responsibility of the municipality, is
higher than that of the people in the area of responsibility of the sub district administrative organization.
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(2) The mean value, statistically significant, concerning the policy implementation’s fundamental
factors: local government leadership, given by the people in the area of responsibility of by the administrative
organization, is higher than that of the people in the area of responsibility of the municipality.
(3) There is no statistically significant difference in participation of the community members with
the concerned agents.
(4) The samples living in the municipality and administrative organization’s area show no
statistically significant difference in valuing the implementation success of the policy.
The factors affecting the implantation of local wisdom conservation policy of the municipality and
administrative organization are (1) the participation of community’s members and (2) the community’s
leaders.

Keywords: Local wisdom, Conservation, Local government

บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงค 2 ประการ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของการดําเนินนโยบายดาน
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของเทศบาลเมืองคอหงสและองคการบริหารสวนตําบลทาขาม และ (2) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีอิท ธิพลตอความสําเร็จของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของเทศบาลเมือง
คอหงสและองคการบริหารสวนตําบลทาขาม กลุมตัวอยางของการศึกษา คือ ประชาชนเขตความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลทาข ามและเทศบาลเมืองคอหงส จํานวน 745 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามและนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ ไดแก t-Statistic และ Multiple Regression
ผลการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบความสํ าเร็จของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นจําแนกตามลักษณะหนวยงาน พบวา (1) ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลมีระดับคะแนน
เฉลี่ยเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนปจจัยดานปราชญ
ชาวบ านมากกวาประชาชนในเขตความรั บผิดชอบขององคการบริหารสว นตํ าบลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(2) ประชาชนในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลมีระดับคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับปจจัยพืน้ ฐานของ
การดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนปจจัยดานผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา
ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (3) ปจจัยพื้นฐานของการดําเนินนโยบาย
ดานการอนุรกั ษภูมิปญญาทองถิน่ ของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลดานการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน
และบทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (4) ประชาชนที่อยูอาศัย
ในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีระดับคะแนนความสําเร็จของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษ
ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ ไมแตกตางกัน การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นของเทศบาลเมืองคอหงสและองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ไดแก (1) การมีสวนรวมของ
สมาชิกชุมชน และ (2) ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน

คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น, การอนุรักษ, องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ความสํ าเร็จของการดําเนินนโยบายด้ านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิน
ยศธร ทวีพล
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บทนํา

ตามพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและ
ขั้ น ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 เรื่อง การกําหนด
อํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา 16 ระบุว  า ใหเทศบาล เมื องพั ทยา และ
องคการบริหารสวนตําบลมีอาํ นาจและหนาที่ในการ
จั ด ระบบบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน ข อง
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง และในพระราช
บัญญัติฯ ดังกลาว มาตรา 16 (11) ยังกําหนดใหมี
การบํา รุ ง รั กษาศิ ลปะ จารีต ประเพณี ภู มิ ป  ญญา
ท องถิ่ น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น รวมถึง
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แต ล ะฉบับ เช น พระราชบั ญญั ติ สภาตํ า บลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 สวนที่ 3 เรื่อง
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา
8 ระบุวา ใหองคการบริหารสวนตําบลบํารุงรักษา
ศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น และ
วั ฒนธรรมอั น ดีข องท องถิ่ นและพระราชบั ญญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (8) ระบุวา ใหเทศบาล
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ
วั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท อ งถิ่ น ส ง ผลให อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบลจําเปนตองกําหนดนโยบายดาน
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อมุงสูความสําเร็จ
ตามขอ บั ง คั บ (พนิ น ท เครื อไทย และชิ ชญาสุ 
ชางเรียน, 2554)
ป จ จุ บั น การดํ า เนิ น นโยบายด า นการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของเทศบาลและองคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบลพบวา ส วนใหญ ข าดระเบี ย บ
แบบแผน ขั้นตอนที่มีความสําคัญและแนวทางที่มี
ความชัดเจน กลาวคือ โดยปกติการอนุรักษภมู ิปญ
 ญา
ท อ งถิ่ น จํ า เป น ต อ งมี ม าตรการและแนวทางการ

ปฏิบัติ ซึง่ เปนกระบวนการในการอนุรกั ษภูมิปญญา
ทองถิ่นอยางเปนขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนถือเปน
กระบวนการสําคัญในการเพิ่มศักยภาพความสําเร็จ
ของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น (รูปที่ 1) เชน การคนควาวิจัย (Research)
แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงพยายาม
นําภู มิปญญาทองถิ่นเขามาเปนสวนหนึ่งของการ
ขับ เคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูป ธรรม เชน
กําหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนการสอน
โดยสอดแทรกภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ นให แ ก เ ยาวชน
แตผลปรากฏวาการจัดการเรียนการสอนลักษณะ
ดั ง กลา วขาดรู ปแบบการจัด การที่มี คุณภาพ ขาด
ความหลากหลาย ขาดบุคลากรครูที่มีความสามารถ
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก ขาดสื่ อและอุ ป กรณ
ประกอบการทํากิจกรรม เปนตน (ทัศนีย นาคุณทรง,
สุรกานต จังหาร, ประดิษฐ เอกทัศน, สมาน เอกพิมพ
และบุษกร เขตรภักดิ์. 2553) ในขณะที่การอนุรักษ
(Conservation) และการฟนฟู (Renewal) เปนอีก
หนึง่ ปญหาของการกําหนดนโยบายดานการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เนื่องจากเทศบาลและองคการบริ ห ารส วนตําบล
จํานวนมากละเลยหรือขาดการใหความสําคัญกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มิไดรบั ความนิยมในชุมชน เชน
ภูมิ ปญญาดานภาษาและวรรณกรรม โดยมีความ
เกี่ ย วข อ งกั บ การสื่ อ สาร การสร า งความเข า ใจ
ระหวางกลุมคนในชุมชน ซึ่งเปนเอกลักษณที่สราง
ความแตกตางระหวางชุมชน เปนตน
นอกจากนั้ น มิ ติ เกี่ ยวกั บการขั บ เคลื่อ น
นโยบายด า นการอนุ รัก ษ ภู มิ ป  ญญาท อ งถิ่ น อาจ
จําเปนตองพิจารณามิติการพัฒนา (Development)
และการถายทอด (Transfer) โดยองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ต อ งขั บ เคลื่ อ นมิ ติ ดั ง กล า วเพื่ อ ให
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ประชาชนรั บ ทราบและเกิ ด ความตระหนั ก จน
กระทั่งใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นของตน
ผ านการส งเสริ มกิ จ กรรม (Activities) ด านการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและเสริมสรางศักยภาพ (Potential) สราง
บุคลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถดานภูมปิ ญ ญาทองถิน่
(ปราชญชาวบาน) จนกระทั่งกอเกิดการเผยแพรและ
แลกเปลี่ยน (Exchange) ภูมิปญญาทองถิ่นระหวาง
พื้ นที่ใ นตํ าบล อํา เภอ หรื อจั งหวั ด รวมถึ งมี การ
พั ฒ นาต อ ยอดภู มิ ป  ญ ญาระหว า งประเทศอย า ง
หลากหลาย (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2554) ดังรูปที่ 1
การกํ า หนดนโยบายด า นการอนุ รั ก ษ
ภูมิปญญาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหประสบความสําเร็จจําเปนตองอาศัยองคประกอบ
ในการพิ จ ารณา เช น การเพิ่ ม พู น ความรู  ด  า น
ภู มิ ป  ญ ญาโดยอาศั ย การวิ จั ย การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ปราชญชาวบาน ฯลฯ ซึ่งในปจจุบันพบวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดการใหความสําคัญกับการ
กําหนดนโยบายอยางเปนระบบ หรือกลาวอีกนัยหนึง่

วานิยมดําเนินการกําหนดนโยบายดานการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นโดยขาดหลักการที่มีความสําคัญ
ในขณะเดียวกันยังมีความแตกตางระหวางเทศบาล
และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในการดํ า เนิ น
นโยบายดังกล าวไปสูความสํ าเร็จ ผูวิ จัยจึงสนใจ
ศึ กษาเปรียบเทียบและปจ จัยที่มีอิทธิพ ลต อความ
สํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น นโยบายด า นการอนุ รัก ษ
ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ระหวา งเทศบาลและองค การ
บริ ห ารสว นตํา บล เพื่อ นํ า ข อค นพบมาปรั บ ปรุ ง
แนวทางการดํ า เนิ น นโยบายด า นการอนุ รั ก ษ
ภูมิปญญาทองถิ่น

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของการ
ดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ของเทศบาลเมืองคอหงสและองคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม จังหวัดสงขลา
2. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น ของเทศบาลเมื อ งคอหงส แ ละองค ก าร
บริหารสวนตําบลทาขาม จังหวัดสงขลา

วิธีการวิจัย

กลุมเปาหมายในการศึกษาและวิธีการ
สุมตัวอยาง

รูปที่ 1 กระบวนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นไทย
ที่มา : เทิดชาย ชวยบํารุง, 2554

ประชาชนในเขตความรั บ ผิ ด ชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละแหง ไดแก เทศบาล
เมืองคอหงสและองคการบริหารสวนตําบลทาขาม
จังหวัดสงขลา เปนกลุมตัวอยางของการศึกษา โดย
เกณฑ การเลื อกอยู  บ นพื้ น ฐานด า นศั กยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความแตกตางกัน
ไมมากนัก แมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มี ป ระเภทแตกต า งกั น ต อ จากนั้ น ดํ า เนิ น การ
กําหนดขนาดกลุม เปาหมายในการศึกษาจากจํานวน

ความสํ าเร็จของการดําเนินนโยบายด้ านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิน
ยศธร ทวีพล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
คุณลักษณะปราชญชาวบาน
การมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน

ความสําเร็จของการดําเนิน
นโยบายดานการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ผูนําองคการปกครองสวนทองถิ่น
บทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ

ประชากรภายในเขตความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสว นทองถิ่ นแตล ะแห ง ตามขนาดกลุ ม
เป า หมายการศึกษาที่เหมาะสมของ Krejcie and
Morgan ซึ่งได 745 ตัวอยาง โดยเปนการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2

ทองถิ่นระหวางเทศบาลเมืองคอหงสและองคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม ไดแก คุณลักษณะปราชญ
ชาวบา น การมี สวนร วมของสมาชิกชุม ชน ผู นํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บทบาทหนวยงานที่
เกี่ยวของ เปนตน เพื่อเปนการตอบคําถามวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลกับองคการ
การวิเคราะหขอมูล
บริหารสวนตําบลมีความแตกตางกันหรือไม
การทดสอบ t-test
การวิ เคราะห ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple
1) วิเคราะหความแตกตางของความสําเร็จ Regression)
ในการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญา
1) วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ

ตารางที่ 1 ตัวแปร ความหมาย และระดับการวัด
ตัวแปร

ความหมาย

ระดับการวัด

ลักษณะปราชญชาวบาน
(Local Knower)
(ตัวแปรตน)

ลักษณะของบุคคลผูซึ่งมีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับภูมิปญญาจนกระทั่งมีความสามารถใน
การถายทอด พัฒนา ตอยอด เผยแพร ประยุกต
ภูมิปญญาทองถิ่นสูสมาชิกชุมชนอยางเหมาะ
สม
บทบาทของสมาชิกชุมชนตอภูมิปญญาทองถิ่น
ในฐานะผูรับภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจนการ
เปนสวนหนึ่งของการอนุรักษภูมิปญญา เชน
เขารวมกิจกรรมอนุรักษ การรณรงค เปนตน

อันตรภาค
(Interval)

การมีสวนรวมสมาชิกชุมชน
(Participation)
(ตัวแปรตน)

อันตรภาค
(Interval)
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ลักษณะผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลที่มี
ความเกี่ยวของกับการผลักดันใหเกิดการดําเนิน
นโยบายการอนุรักษภูมิปญญา

อันตรภาค
(Interval)

บทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ
(Organization)
(ตัวแปรตน)

บทบาทของหนวยงานรองที่มีความเกี่ยวของกับ
การสงเสริมการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น เชน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น เปนตน

อันตรภาค
(Interval)

ความสําเร็จของการดําเนินนโยบาย
ดานภูมิปญญาทองถิ่น
(Success)
(ตัวแปรตาม)

การดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีกระบวนการเหมาะสม เชน คนควา
วิจัย การเผยแพร การฟนฟู การเพิ่มศักยภาพ
เปนตน

อันตรภาค
(Interval)

ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(Leader)
(ตัวแปรตน)

ตารางที่ 2 จํานวนกลุมเปาหมายในการศึกษา
รายชื่อ
เทศบาลเมืองคอหงส

ประชากร
(กลุมตัวอยาง)
50,000 คน (381)

ของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น ของเทศบาลคอหงสและองค การบริห าร
สวนตําบลทาขาม ไดแก คุณลักษณะปราชญชาวบาน
การมี ส  ว นร ว มของสมาชิ ก ชุ ม ชน ผู  นํ า องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น บทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนการตอบคําถามวามีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพล
ต อ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ นนโยบายด า นการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

รายชื่อ
อบต. ทาขาม

ประชากร
(กลุมตัวอยาง)
7,746 คน (364)

ขอมูลเชิงปริม าณ โดยกําหนดใหกลุม ตัวอยางลง
หมายเลขตามชวงคะแนนตั้งแต 0-10 ในขณะที่การ
เก็ บ ข อ มู ล เชิ งคุ ณภาพผู  วิ จั ย ดํ า เนิ น การถามตาม
คําถามดังกลาวขางตน
1) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออก
เปน 6 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้ นฐานของผู ตอบแบบ
สอบถาม เชน อายุ การศึกษา เพศ อาชีพ ภูมิลําเนา
เครื่องมือในการเก็บขอมูล
การไดรับขาวสารดานการอนุรักษภมู ปิ ญญาทองถิ่น
เก็บขอมูลโดยอาศัยแบบสอบถาม ซึ่งแบง เปนตน
การเก็บขอมูลออกเปนสองลักษณะ ไดแก การเก็บ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับคุณลักษณะปราชญ

ความสํ าเร็จของการดําเนินนโยบายด้ านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิน
ยศธร ทวีพล

ชาวบาน เชน การถายทอด การพัฒนา การประยุกต
การคิดคน การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
ตอนที่ 3 การมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน
เชน การเขารวมกิจกรรมพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
การรับการถายทอดและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
เปนตน
ตอนที่ 4 ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน การสนับสนุนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ของนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนตน
ตอนที่ 5 บทบาทหน วยงานที่เกี่ ยวข อง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานคณะ
กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ตอนที่ 6 ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น
นโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น เชน การ
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วิจยั การเผยแพร การพัฒนา การฟนฟู และการเสริม
สรางศักยภาพ

ผลการวิจัย

การนํา เสนอผลการวิ จั ยแบ งออกเปน 2
หัวขอตามวัตถุประสงคการศึกษา โดยวัตถุประสงค
ขอที่ 1 คือ การศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของ
การดําเนินนโยบายดานการอนุรกั ษภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่
ของเทศบาลเมืองคอหงสและองคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม จังหวัดสงขลา พบวา มีความแตกตาง
กันในประเด็นเกี่ยวกับปราชญชาวบาน ผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในขณะทีป่ ระเด็นเกีย่ วกับการ
มีสวนรวมของสมาชิกชุมชน บทบาทหนวยงานที่
เกี่ยวของ พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3-7

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ดานคุณลักษณะปราชญชาวบาน จําแนกตามถิ่นที่อยูอาศัยของประชาชน
ถิ่นที่อยู
เทศบาล
อบต.

N

x

S.D.

t

P

381
364

2.57
2.14

1.43
1.29

-4.34

.00

ถิ่นที่อยูอาศัยของประชาชนกับการดําเนิน
นโยบายการอนุ รั ก ษ ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ด า น
คุณลักษณะปราชญชาวบาน ตามตารางที่ 3 แสดงให
เห็นวา ระดับการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น ดานคุณลักษณะปราชญชาวบาน
จําแนกตามถิ่นที่อยูอาศัย มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P < .05) กลาวคือ ประชาชนที่
อยูอาศัยในเขตเทศบาลเมืองคอหงสใหความสําคัญ
กั บ การดํ า เนิ น นโยบายด า นคุ ณ ลั ก ษณะปราชญ
ชาวบ า นสู ง กว า ประชาชนที่ อ ยู  ใ นอาศั ย ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน จําแนกตามถิ่นอาศัยของประชาชน
ถิ่นที่อยู
เทศบาล
อบต.

N

x

S.D.

t

P

381
364

3.73
3.71

.65
.76

-.449

.654

ถิ่นที่อยูอาศัยของประชาชนกับการดําเนิน
นโยบายดานการอนุรักษภมู ิปญญาทองถิ่น ดานการ
มีสวนรวมของสมาชิกชุมชน ตามตารางที่ 4 ระดับ
การดํ า เนิ น นโยบายด า นการอนุ รั ก ษ ภู มิ ป  ญ ญา
ท อ งถิ่ น ด า นการมี ส  ว นร ว มของสมาชิ ก ชุ ม ชน

จําแนกตามถิ่นที่อยูอาศัย ไมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ กลาวคือ ประชาชนที่อาศัยในเขต
เทศบาลเมืองคอหงสและองคการบริหารสวนตําบล
ทาขาม ใหความสําคัญกับการดําเนินนโยบายดาน
การมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนไมแตกตางกัน

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ดานผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามถิ่นอาศัยของประชาชน
ถิ่นที่อยู
เทศบาล
อบต.

N

x

S.D.

t

P

381
364

3.06
3.34

.77
.63

5.32

.00

ถิ่นที่อยูอาศัยของประชาชนกับการดําเนิน
นโยบายดานการอนุรักษภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ดานผูน ํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามตารางที่ 5 แสดง
ใหเห็นวา ระดับการดําเนินนโยบายดานภูมิปญญา
ทองถิ่น ดานผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P <.05)
กลาวคือ ประชาชนทีอ่ ยูอาศัยในเขตองคการบริหาร
สว นตํ าบลทาขาม ให ความสํ าคั ญกั บการดํา เนิ น
นโยบายดานผูน าํ องคกรปกครองสวนทองถิน่ สูงกวา
ประชาชนที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลเมืองคอหงส

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ดานบทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ จําแนกตามถิ่นอาศัยของประชาชน
ถิ่นที่อยู
เทศบาล
อบต.

N

x

S.D.

t

P

381
364

2.73
2.69

.62
.54

-1.01

.31

ความสํ าเร็จของการดําเนินนโยบายด้ านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิน
ยศธร ทวีพล

ถิ่นที่อยูอาศัยของประชาชนกับการดําเนิน
นโยบายดานการอนุ รัก ษ ภูมิ ป ญญาท องถิ่น ด าน
บทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามตารางที่ 6 ระดับ
การดําเนินนโยบายดานการอนุรกั ษภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่
ดานบทบาทหนว ยงานที่เกี่ยวของไม แตกตางกัน
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กลาวคือ ประชาชนที่มีถิ่นอาศัยทั้งในเขตเทศบาล
เมืองคอหงสและองคการบริหารสวนตําบลทาขาม
ใหความสําคัญกับการดําเนินนโยบายดานบทบาท
หนวยงานที่เกี่ยวของไมแตกตางกัน

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความสําเร็จของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญ
 ญาทองถิ่น จําแนก
ตามถิ่นอาศัยของประชาชน
ถิ่นที่อยู
เทศบาล
อบต.

N

x

S.D.

t

P

381
364

2.89
2.90

.63
.62

-1.55

.87

ถิ่นทีอ่ ยูอ าศัยของประชาชนกับความสําเร็จ
ของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น ตามตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา ระดับความ
สํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น นโยบายด า นการอนุ รัก ษ
ภูมิปญญาทองถิ่น ไมมีความแตกตางกัน กลาวคือ
ประชาชนทีม่ ถี นิ่ อาศัยทัง้ ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส
และองคการบริหารสวนตําบลทาขามใหความสําคัญ
กั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น นโยบายด า นการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นไมแตกตางกัน

การนําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค
ขอที่ (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น ของเทศบาลเมื อ งคอหงส แ ละองค ก าร
บริหารสวนตําบลทาขาม จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการดําเนินนโยบาย
ดานการอนุรกั ษภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ คือ การมีสวนรวม
ของสมาชิกชุมชน และผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอความสําเร็จของการดําเนินนโยบายดานการอนุรกั ษภมู ิปญ
 ญา
ทองถิน่ ของเทศบาลเมืองคอหงสและองคการบริหารสวนตําบลทาขามโดยใชสถิติ Multiple Regression
ปจจัย
คุณลักษณะปราชญชาวบาน
การมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ

B
-.02
-.07
-.06
.04

Beta
-.06
-.08
-.07
.03

t
-1.72
-2.34
-2.05
1.07

Sig
.08
.01
.04
.28
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ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอความ
สํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น นโยบายด า นการอนุ รัก ษ
ภู มิ ป ญญาท องถิ่ นของเทศบาลเมื องคอหงส และ
องคการบริห ารสวนตําบลทาขาม ตามตารางที่ 8
ไดแก มีการสวนรวมของสมาชิกชุมชน ผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ในขณะที่คุณลักษณะ
ปราชญชาวบาน และบทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ
พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > .05) โดยตัวแปร
ที่มีคาความสัม พันธม ากที่สุดเมื่ อพิจารณาจากคา
Beta ไดแก การมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน และ
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามลําดับ และมี
คา R2 เทากับ .020

การอภิปรายผล
เปรี ยบเที ยบความสํ าเร็จ ของการดํา เนิน
นโยบายด า นการอนุ รัก ษ ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามลักษณะ
หนวยงาน
1) คุ ณ ลั ก ษณะปราชญ ชาวบ า น พบว า
ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลเมืองคอหงส
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น นโยบายด า นการ
อนุรกั ษภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานปราชญชาวบานสูงกวา
ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในเขตองคการบริหารสวน
ตํ า บลท า ข า ม เพราะเทศบาลเมื องคอหงส มี การ
ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
โดยอาศั ยปราชญ ช าวบ า นและกลุ  ม ผู  สู งอายุ ที่ มี
ความรู  ความสามารถดา นภู มิ ป ญญาท องถิ่ นเป น
พื้นฐานของการอนุรักษ เชน การขับเคลื่อนโครงการ
สืบสานภูมิปญญา พัฒนาสุขภาพผูสูงอายุเทศบาล
เมืองคอหงส รวมกับคณะทันตแพทยศาสตรและ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
งานสงเสริมสุขภาพ งานศูนย บริการสาธารณสุข
กองสาธารณะและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองคอหงส

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญ
 ญาทองถิน่ ในการ
ดูแลสุขภาพ และเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะ
สุ ข ภาพของกลุ  ม ผู  สูง อายุ ใ นพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ ง
คอหงส โดยกิจกรรมดังกลาวประกอบดวย สมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ จํานวน 300 คน เปนตน จึงทําให
ตัวแปรคุณลักษณะปราชญชาวบานมีความแตกตาง
กันระหวางเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ รุ  ง นภา
มุกดาอนันต (2544) การจัดการดานภูมิปญ
 ญาทองถิน่
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมีการ
จัดการและขับเคลื่อนโดยหนวยงานที่มีความพรอม
ซึ่งทําหนาที่เปนผูส นับสนุนปราชญชาวบานทองถิ่น
เชน เทศบาล ถือวามีความพรอมทั้งในแงบุคลากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ
มากกวาองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น การขับ
เคลื่อนนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ดานปราชญชาวบานขององคกรปกครองสวนทองถิน่
รูปแบบเทศบาล จึงมีความไดเปรียบมากกวาองคการ
บริหารสวนตําบล เชนเดียวกับการศึกษาของ ธวัชชัย
บุญมี (2557) พบวา กลไกการดําเนินนโยบายดาน
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรู ปแบบเทศบาลมี ผลตอความสําเร็จ
แตกตางกับองคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะ
การนําปราชญชาวบานมาเขารวมกระบวนการอนุรกั ษ
และถายทอด โดยอาศัยกลไกตาง ๆ เชน ศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล เปนตน และเมื่อกลไกดังกลาว
ถูกขับเคลือ่ นโดยอาศัยความเขมแข็งจากเทศบาล ซึ่ง
มีสูงกวาองคการบริหารสวนตําบล ยอมสงผลให
ปราชญ ชาวบ านมี บ ทบาทสํ า คั ญ ตอ การอนุรั กษ
ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ ผานกระบวนการเรียนรูทมี่ ีปราชญ
ชาวบานเป นแกนนําหลัก (พรจิต ชู ชื่น , ปวี ณา
แกวเจริญ, พรชดารัตน พุฒสาม, ศุภดา สุขเกษม,
ปนัดดา หลวงนา, และ ณัฐกานต สุขมิตร, 2555)

ความสํ าเร็จของการดําเนินนโยบายด้ านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิน
ยศธร ทวีพล

2) ดานการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน
พบวา ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองคอหงส
และองคการบริหารสวนตําบลทาขามใหความสําคัญ
กับการดําเนินนโยบายดานการมีสว นรวมของสมาชิก
ชุมชนไมแตกตางกัน เพราะการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสําเร็จของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เมือ่ จําแนกตามหนวยงานทีม่ ีลักษณะสภาพแวดลอม
ของสั งคมที่ใ กล เคียงกั น เช น กรณีข ององค การ
บริหารสวนตําบลทาขามและเทศบาลเมืองคอหงส
ถือวา มี สภาพบริบ ทของสังคมการมี สว นรว มไม
แตกตางกัน โดยเฉพาะมิตคิ วามสามารถของประชาชน
ตอการเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายดาน
การอนุ รักษภูมิป ญญาทองถิ่น สอดคลองกับการ
ศึกษาของ ประยุทธ พานิชนอก (2553) พบวา การ
มีสวนรวมของสมาชิกชุมชนไมมีความแตกตางกัน
ในบริ บทที่มี ความใกลเคียงกันของสภาพองคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น ยกเวนกลุ มคณะกรรมการ
ผูสูงอายุประจําหมูบาน กลุมตัวแทนผูสูงอายุ บุคคล
ภายนอก ผู ที่มีสว นเกี่ยวของในการส งเสริมและ
สนั บ สนุ นกลุ  ม กิ จ กรรมผู  สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน ผู  นํ า
ชุมชน ประชาชน นักเรียน และปราชญชาวบาน
3) ดานผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาชนที่อ าศั ยอยู ใ นเขตความรั บผิด ชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามใหความสําคัญกับ
การดํ า เนิ น นโยบายด า นการอนุ รั ก ษ ภู มิ ป  ญ ญา
ทองถิ่น ดานผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูงกวา
ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองคอหงส เพราะ
สภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
มี ลัก ษณะสภาพความเป นชนบทสูง กวา เทศบาล
คอหงส สงผลใหการปฏิสมั พันธใกลชดิ กับประชาชน
หรือมีการใหความสําคัญกับกิจกรรมการอนุรักษ
ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ สูงกวาพื้นที่อื่น ๆ นอกจากนัน้ เขต

119

พื้นที่องคการบริ หารสว นตํ าบลที่มีลักษณะความ
เป นชุม ชนชนบทมั กปรากฏผู นําองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ใหความสําคัญตอนโยบายดานการ
อนุรักษภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในลักษณะตาง ๆ และนิยม
แสดงบทบาทผูนําตามธรรมชาติของชุมชน มีการ
ผลิตผลงานที่มีความโดดเดนดานภูมิปญญาทองถิ่น
ควบคูกับการดํารงตําแหนงหนาที่ของตน ตลอดจน
เผยแพร รณรงค ใ ห เ กิ ด ความคิ ด ในการอนุ รัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชนต อการตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่น มีเทคนิคการผสมผสานแนวคิด
การอนุ รัก ษ ภูมิป  ญญาท องถิ่ น ตามวิ ถีท างต าง ๆ
อันเปนประโยชนตอการสรางคุณคาใหแกสมาชิก
ชุ ม ชนโดยรวม อย า งไรก็ ต ามประเด็ น ดั ง กล า ว
แตกตางกับการศึกษาของนันทิยา ปติกะวงศ (2553)
พบวา ปจจัยเกีย่ วกับผูน าํ องคกรปกครองสวนทองถิน่
ไม มี ค วามแตกต า งกั น จากลั ก ษณะขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบตาง ๆ เชน เทศบาลหรือ
องคการบริหารสวนตําบล เปนตน ในขณะเดียวกัน
อาจขึ้นอยู กับ การใหความสํา คัญของผูนํา องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตอการดําเนินนโยบายดานการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
4) ดานบทบาทหนวยงานที่เกีย่ วของ พบวา
ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในเขตองคการบริหารสวน
ตํา บลทาขาม และเทศบาลเมื องคอหงสใหค วาม
สํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น นโยบายด า นการอนุ รั ก ษ
ภูมิปญญาทองถิ่นดานบทบาทหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ไมแตกตางกัน สําหรับบทบาทหนวยงานที่เกีย่ วของ
ประเด็นดังกลาวไมไดรับความสนใจจากประชาชน
เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพและ
ความสามารถของการขับเคลื่อนนโยบายดานการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
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กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
ขณะเดี ย วกั น หน า ที่ ก ารดํ า เนิ น นโยบายด า น
ภูมปิ ญ ญาทองถิน่ ควรเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในเขตความรับผิดชอบของตนเปนผูด าํ เนินการ สวน
หนวยงานอื่น ๆ อาจทําหนาที่เปนหนวยงานรอง เชน
โรงเรียน วัด หรือกระทรวง กรม ตาง ๆ เปนตน
แตกตางกับการศึกษาของอารุณ อนุตรี (2557) พบวา
บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของมีความจําเปน โดย
เฉพาะการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขนาดเล็กมีศักยภาพเทียบเทากับ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขนาดใหญ เชน การอาศัยหนวยงานการ
ศึ กษาระดั บ โรงเรี ยนเข า มามี บ ทบาทขั บ เคลื่ อ น
นโยบายการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
5) ดานความสําเร็จของการดําเนินนโยบาย
ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น พบวา ประชาชน
ทีม่ ภี มู ิลาํ เนาในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม
และเทศบาลเมื องคอหงสใ ห ความสํ าคั ญกับ การ
ดําเนินนโยบายดานการอนุรกั ษภมู ปิ ญ
 ญาทองถิ่นไม
แตกตางกัน เพราะความพรอมโดยรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลมีกลไกที่เอื้อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ สามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว แตอาจจําเปน
ตองพิจารณาบางประเด็น เชน การไดรับการยอมรับ
จากชุมชนในการระดมความเห็นรวมกันตอประเด็น
การอนุรักษภูมิปญ
 ญาทองถิ่น การคนหาจุดรวมและ
รูปแบบความรวมมือที่มีความเหมาะสมจากทุกฝาย
การไดรับประโยชนเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน ในขณะ
เดียวกันการพิจารณาปจจัยอืน่ ควบคูก บั การขับเคลือ่ น
นโยบายดานการอนุรักษภมู ปิ ญ
 ญาทองถิ่นอาจทําให
นโยบายดังกลาวประสบความสําเร็จอยางเปนรูป
ธรรม เชน การศึกษาความเปนไปไดของการขั บ
เคลื่อนนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

กอนการดําเนินการ โดยพิจารณาบนพื้นฐานปญหา
และความจําเปน การลดการใหความสําคัญกับตัวชี้
วัดตาง ๆ ที่ละเลยผลการปฏิบัติ งานอย างเปนรู ป
ธรรม การพั ฒ นาองค ค วามรู  ข องการยกระดั บ
แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาทองถิน่ และใหความ
สําคัญกับกรณีศึกษาดานภูมิปญ
 ญาทองถิ่นที่มีความ
โดดเดน แตกตางกับการศึกษาของ พนินท เครือ
ไทย และ ชิชญาสุ ชางเรียน (2554) พบวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลาง มีจุดเดนการให
บริการสาธารณะดานสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน ดาน
การลงทุน พาณิชกรรมและการทองเที่ยว และดาน
การสาธารณสุข ในขณะที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นขนาดเล็ก มุงเนนการใหบริการสาธารณะเฉพาะ
ดาน (Specific Function) เชน ดานการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการสง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และ
ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ และดานการบริหารจัดการและการ
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม เปนตน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการ
ดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ผลการวิ จั ย พบว า การมี ส  ว นร ว มของ
สมาชิกชุมชน และผูนาํ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จของการดําเนิน
นโยบายด า นการอนุ รัก ษ ภู มิ ป  ญญาท องถิ่ นของ
เทศบาลเมืองคอหงส และองคการบริหารสวนตําบล
ทาขาม จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพราะลักษณะพื้นฐาน
ของการปกครองทองถิ่นที่ผานกระบวนการเลือกตั้ง
ทองถิ่นโดยประชาชน ยอมเปนระบบหรือกลไก
สําหรับการคนหาความเปนตัวแทนของประชาชน
ดังนั้น ลักษณะความเปนผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จึงมีพนื้ ฐานเปนทีย่ อมรับของประชาชน ดังนัน้
การขับเคลื่อนนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญา

ความสํ าเร็จของการดําเนินนโยบายด้ านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิน
ยศธร ทวีพล

ทองถิ่น โดยอาศัยเครือขายกลุม สมาชิกในชุมชนเพือ่
กอใหเกิดการเรียนรู การสรางจิตสํานึก สามารถ
ดํ าเนิ นการไดอ ย างเหมาะสม สอดคล องกั บการ
ศึกษาของ หทัยรัตน มาประณีต และ เบ็ญจรัศม
มาประณีต (2553) ระบุวา กลุมผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่ นมีศักยภาพและความสามารถตอการ
ขั บ เคลื่อนใหนโยบายดานการอนุรักษภู มิป ญญา
ทองถิ่นประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความสามารถในการจัดสรร
งบประมาณดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น เชน
เดียวกับการศึกษาของนันทิยา ปติกะวงศ (2553)
พบวา องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองดําเนิน
นโยบายดานการอนุรกั ษภมู ปิ ญ ญาทองถิน่ บนพืน้ ฐาน
การขับเคลื่อนจากบทบาทของผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในขณะที่การมีสวนรวมของสมาชิก
ชุมชน ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการ
ดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ของเทศบาล และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลใน
จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพราะการดําเนินนโยบายดาน
การอนุ รั ก ษ ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น จํ า เป น ต อ งอาศั ย
ประชาชนซึ่งเปนพลั งสําคัญในการขับเคลื่อนให
นโยบายประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะบทบาทการ
ถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยจากเยาวชน
รุน เกาสูเ ยาวชนรุน ใหมดว ยวิธกี ารตาง ๆ การยกระดับ
การมีสว นรวมของประชาชนโดยกระบวนการแปลง
คานิยมของสมาชิกชุมชนใหหันมาใหความสําคัญ
ต อการอนุรักษ ภูมิป ญญาทองถิ่น การกําหนดให
ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตจน
สามารถผลักดันใหภูมิปญญาทองถิ่นสามารถสราง
คุณคาใหแกสมาชิกชุมชนได (Mungmachon, 2012)
สอดคลองกับการศึกษาของ ปรีดา พูลสิน (2555)
พบวา การมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนสงผลตอ
ความสําเร็จของการดําเนินนโยบายดานการอนุรักษ
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ภูมิปญญาทองถิ่น โดยการมีสว นรวมดังกลาวจําเปน
ตองมีการจัดการกับความรู บทบาทของหนวยงาน
ระดับการใหความสําคัญกับวัฒนธรรม ภูมิปญญา
รวมถึงระดับการเปดโอกาสใหสมาชิกชุมชนมีสว นรวม
ตอภูมิปญ
 ญาทองถิ่น การมีสว นรวมตัดสินใจรวมกัน
การแบงปนผลประโยชนรวมกัน ในขณะที่ปจจัย
คุณลักษณะปราชญชาวบานและบทบาทหนวยงาน
ที่ เ กี่ ยวข องไม มี อิท ธิ พ ลต อความสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ของเทศบาลเมืองคอหงส และองคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม จังหวัดสงขลา เพราะ แมปราชญชาวบาน
จะเป น บุ ค คลหลั ก ของชุ ม ชนในการขั บ เคลื่ อ น
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทัง้ ในแงของมิตกิ ารอนุรกั ษ เผยแพร
แลกเปลีย่ น รวมถึงพัฒนา แตการขับเคลือ่ นภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นใหประสบความสําเร็จจําเปนตองนําบุคคล
ดังกลาวมาเปนตัวแปรสําคัญของการถายทอด เผยแพร
และรักษาภูมิปญ
 ญา ซึ่งปจจุบนั ปราชญชาวบานอาจ
ไม สามารถขั บ เคลื่ อนบทบาทดั งกลา วได อย างมี
ประสิท ธิภ าพ โดยเฉพาะการเผยแพร และพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนการถายทอดที่มีความ
ทั น สมั ย สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ เดชวิ ท ย
นิ ลวรรณ และ ทิพยพธู กฤษสุนทร (2557) พบวา
ปราชญชาวบา นเปน ผู รูที่มี ความสามารถในการ
ถ า ยทอดเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น นโยบายภู มิ ป  ญ ญา
ทองถิ่นประสบความสําเร็จ แตจําเปนตองอยูบน
พื้นฐานความสัมพันธระหวางผูถายทอด (ปราชญ
ชาวบาน) กับ ผูรับการถายทอด (ประชาชน) โดย
ปราชญ ชาวบ า นจํ า เป นต องอยู บ นพื้ น ฐานความ
ใกลชิด การเรียนรูบนพื้นฐานสายสัมพันธแบบลูก
หลาน ตลอดจนมีค วามสามารถในการปรั บปรุ ง
ภูมิปญญาทองถิ่นใหมคี วามทันสมัย ดังนั้น ขอจํากัด
เกี่ ย วกั บ บทบาทสํ า คั ญ ของปราชญ ช าวบ า นจึ ง
ไม สามารถสงผลตอความสํ า เร็ จของการดํ าเนิ น
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นโยบายการอนุรักษภูมิป ญญาทองถิ่น ในขณะที่
ตัวแปรบทบาทหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ พบวา ไมสงผล
ต อ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ นนโยบายด า นการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของเทศบาลเมืองคอหงส
และองคการบริหารสวนตําบลทาขาม จังหวัดสงขลา
เนื่องจากปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง
สองรูปแบบมีศักยภาพที่ใกลเคียงกันในการกําหนด
นโยบาย งบประมาณ การบริหารบุคลากร บนพืน้ ฐาน
ศักยภาพของตนโดยไมจําเปนตองพึ่งพาองคกรอื่น
มากนัก แตกตางกับการศึกษาของปทมา จรูญโรจน
ณ อยุธยา (2557) พบวา การกําหนดบทบาทของ
หนวยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของสงผลตอความ
สํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น นโยบายด า นการอนุ รัก ษ
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยจําเปนตองทําหนาที่รวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือกําหนดบทบาทรอง
เพื่อทําการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่
มีความเกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่น

ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1) ภาพรวมความสํา เร็จ ของการดํา เนิ น
นโยบายด า นการอนุ รัก ษ ภู มิ ป  ญญาท องถิ่ นของ
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลไมมีความ
แตกตางกัน เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนนโยบายการ
อนุรกั ษภูมปิ ญญาทองถิ่นโดยอาศัยองคกรปกครอง
สว นทองถิ่นรูปแบบเทศบาลหรือองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลจึ ง มี ค วามเหมาะสมทั้ ง สองระดั บ
เนือ่ งจากการมีบริบทของสภาพพืน้ ที่ทเี่ อือ้ อํานวยให
ประสบความสําเร็จ เชน มีขอบเขตความรับผิดชอบ
อย า งจํ า กั ด และมี ค วามสามารถในการผลั ก ดั น
นโยบายอย างครอบคลุ ม ซึ่ง อาจมากกวา องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่น ๆ เปนตน ดังนั้น
การกําหนดยุทธศาสตรระดับประเทศเพือ่ ขับเคลื่อน
นโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นจําเปน

ต อ งอาศั ย การกระจายทรั พ ยากรลงสู  อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นประเภทดังกลาว
2) จุดเดนของการดําเนินนโยบายดานการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบเทศบาลมีความแตกตางกับองคการ
บริหารสวนตําบลในประเด็นเกีย่ วกับปราชญชาวบาน
โดยเทศบาลมีความพรอมในการจัดการกับปราชญ
ชาวบานมากกวาองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรวม
กลุม ปราชญชาวบาน พัฒนาทักษะความสามารถ
การแลกเปลี่ยนภูมิปญญาทองถิ่นใหมีความทันสมัย
จึงควรเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รู ป แบบเทศบาล โดยเฉพาะการมี ศั ก ยภาพทาง
บุคลากร งบประมาณ และขนาดของพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมแกการพัฒนาปราชญชาวบ าน รวมถึ ง
ความเหมาะสมตามหลั ก การความประหยั ด ทาง
ขนาด (Economic of Scale) ซึ่งมีมากกวาองคการ
บริหารสวนตําบล
3) จุดเดนของการดําเนินนโยบายดานการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลมีความ
แตกตางกับเทศบาลในประเด็นเกี่ยวกับผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ โดยองคการบริหารสวนตําบล
มีระดับความเปนผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในฐานะเป น ผู  ริเ ริ่ ม ขั บ เคลื่ อ นนโยบายมากกว า
เทศบาล ดังนั้น จุดเริ่มตนสําคัญของการกําหนดให
องค การบริห ารสว นตํา บลเปน หน วยการดํ าเนิ น
นโยบายด า นการอนุ รัก ษ ภู มิ ป  ญญาท อ งถิ่ น อาจ
ดําเนินการผานผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รู ปแบบองคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะการ
ริเริ่มขับเคลื่อนนโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิน่ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบ
อื่น ๆ เชน เทศบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด

ความสํ าเร็จของการดําเนินนโยบายด้ านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิน
ยศธร ทวีพล

เปนตน
4) การขั บ เคลื่ อ นนโยบายการอนุ รั ก ษ
ภูมิปญญาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล
จําเปนตองอาศัยปจจัยสําคัญ 2 ประการ เชน การมี
สวนรวมของสมาชิกชุมชนทองถิ่น และผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตร
ระดับกระทรวงหรือกรมที่มีความเกี่ยวของจําเปน
ตองพิจารณาพื้นที่ที่มีระดับความพรอมของปจจัย

เอกสารอางอิง
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ดังกลาวเพือ่ ลดโอกาสความลมเหลวของการดําเนิน
นโยบายดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ในขณะ
เดียวกันรัฐบาลหรือสํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จําเปนตองสงเสริมใหเกิดพื้นฐานของการมีสว นรวม
ของสมาชิกชุมชนและปลูกฝงใหเกิดการตระหนัก
ในนโยบายภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ของผู  นํ า องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
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